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Recepció i acreditació

Obertura de la jornada 

BLOC I: SUBPRODUCTES: RECURSOS I OPORTUNITATS
Moderadora: Sra. Pilar Chiva. Directora de l’Àrea de prevenció i foment del 
reciclatge, Agència de Residus de Catalunya

La figura del subproducte i de la fi de condició de residu a la Llei de        
residus i sòls contaminats. Sra. Ana Rodríguez Cruz, subdirectora general 
de Producció i Consum Sostenibles. Direcció General de Qualitat i Avaluació 
Ambiental. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM)

Els subproductes: recursos i oportunitats
Sra. Pilar Chiva. Directora de l’Àrea de prevenció i foment del reciclatge, 
Agència de Residus de Catalunya.

La figura del subproducte i la fi de condició de residu en la Directiva Marc 
de Residus. Sr. Alejandro Villanueva, scientific officer de l’Institute for Pros-
pective Technological Studies (IPTS) de Sevilla

Debat

Pausa - cafè

BLOC II: LA BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA / 
CASOS PRÀCTICS
Moderador: Sr. Xavier Elias. Borsa de Subproductes de Catalunya

Funcionament de la Borsa de Subproductes de Catalunya
Sra. Lorena Jurado, BORSA DE SUBPRODUCTES DE CATALUNYA

CASOS PRÀCTICS

Sector: Fabricació d’articles de paper i cartró 
Sra. Emma Mariné, cap de Qualitat i Medi Ambient, GOMÀ-CAMPS, SAU   

Sector: Fabricació de productes farmacèutics de base
Sra. Montse Sala, responsable de la depuradora, MEDICHEM, SA   

Sector: Fabricació de primeres matèries plàstiques
Sra. Mireia Cardús, responsable del sistema de gestió mediambiental, 
DERYPOL, SA

Sector: Fabricació de gasos industrials
Sr. Ramon Castella, cap tècnic d’Acetilè i Gasos Químics, QUÍMICA         
BÁSICA, SA 

Debat

Cloenda de la jornada

6a JORNADA: 
LA GESTIÓ DE RESIDUS COM 
A SUBPRODUCTES. CASOS 
PRÀCTICS
CosmoCaixa Barcelona (Auditori). Museu de la Ciència de l’Obra Social ‘la Caixa’. 
C. Isaac Newton, 26 · 08022 BARCELONA
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INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Capacitat limitada. Cal confirmar l’assistència a http://www.arc.cat/jornades/subproductes2011. 

PROGRAMA. 20 de setembre de 2011, de 9 a 14 h
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Disseny: lavola, serveis per a la sostenibilitat 

Edita: AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC) 

www.arc.cat
prevencioifomentreciclatge.arc.tes@gencat.cat
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NOM DE L’EMPRESA:
PROSEAT FOAM MANUFACTURING, SLU

MUNICIPI:
Santpedor

ACTIVITAT:
Fabricació de modelatges de poliuretà,                  

en concret, seients i respatllers de cotxes

PLANTILLA:
236 persones

PERSONA DE CONTACTE:
Josep Lluís Pérez Arcas (HHRR Manager)

ADREÇA ELECTRÒNICA:
Santpedor.recepcio@proseat.de

PÀGINA WEB:
www.proseat.de
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LA GESTIÓ D’UN RESIDU COM A SUBPRODUCTE:

 RESTES D’ESCUMES         
DE POLIURETÀ DEL SECTOR   

DE L’AUTOMOCIÓ
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L’empresa

PROSEAT FOAM MANUFACTURING, SLU és una empresa que es dedica a 
la fabricació de peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor. 

Group Proseat està participada per Recticel (51%) i Woodbridge Group 
(49%). Recticel és, a Europa, el número 1 en la fabricació de productes 
de poliuretà i Woodbridge és el numero 1 en la producció de diferents 
modelatges de poliuretà en productes per a l’automòbil. 

El grup té plantes distribuïdes per tot Europa: Alemanya, Suïssa, Polònia, 
la República Txeca, França, Anglaterra..., i també a Catalunya.

 

EMPRESA PRODUCTORA DEL SUBPRODUCTE
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Aplicació      
antisoroll 

Reparació        
o rebuig 

ELS PRODUCTES QUE FABRICA PROSEAT 
FOAM MANUFACTURING, SLU

En un dels seus processos, PROSEAT FOAM MANUFACTURING, SLU            
fabrica modelatges de poliuretà provinents de la reacció entre isocianats, 
poliols, catalitzadors i additius. Els components químics s’injecten en els 
motlles d’alumini calents (circuits tancats d’aigua calenta) i, en tancar-se el 
motlle, els components reaccionen entre si i es forma l’escuma de poliuretà. 
Abans de la injecció, es col·loquen en cada referència les insercions corres-
ponents (varetes d’acer, reforços de teixit, etc.). 

En desemmotllar les peces del motlle, totes les que no han quedat d’acord 
amb els criteris de qualitat corresponents esdevenen peces defectuoses i, 
per tant residus, i s’anomenen scrap (paraula que es fa servir a la planta per 
denominar aquestes peces de rebuig).

PROCÉS PRODUCTIU

EL SUBPRODUCTE: RESTES D’ESCUMES DE POLIURETÀ  

Matèria           
primera 

Components

Col·locació    
de les inser-
cions a la 
màquina

Escumació

Col·locació 
de peces a 
l’aixafadora 

o rodets 

Desemmot-
llament

Eliminació de 
rebaves

Aplicació del 
desemmot-

llant

Neteja del 
motlle

Inspecció del 
producte 

Segell de 
l’operadora 

OK

NO OK

Reparar

Rebutjar        

Producte      
preparat

% de rebuig 
Col·locació de la 

peça en un conteni-
dor identificat 

Identificació i    
traçabilitat 
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Matèria primera utilitzada
Els productes químics principals per a l’elaboració de l’escuma de poliu-
retà són els isocianats (TDI-MDI), poliols, catalitzadors i additius.

Desemmotllament i neteja del motlle
Procés productiu que consisteix a extreure la peça endurida del motlle 
d’alumini; aquesta peça es posa en cintes transportadores que van a l’àrea 
de verificació i reparació de peces.

En aquest lloc de treball també es neteja el motlle per evitar que hi quedi 
qualsevol impuresa o resta d’escuma i que produeixi defectes a la peça 
que es fabricarà.

Aplicació de desemmotllant
En aquesta fase del procés, s’aplica un producte químic a tota la superfí-
cie del motlle, el desemmotllant, amb la finalitat que quan se n’extregui 
la peça d’escuma, aquesta no quedi enganxada al motlle i no es trenqui o 
s’hi produeixi algun defecte.

Aplicació d’insercions
En aquest moment, es posen les insercions al motlle segons la referència 
(poden ser varetes, napes, reforços de teixits...).

Escumació
Injecció dels isocianats o poliols amb un robot.

Verificació i reparació de pes 
en aquesta fase del procés s’inspeccionen les peces segons criteris de 
qualitat; en cas que n’hi hagi alguna de defectuosa s’intenta reparar i, si 
no és possible, esdevé scrap o rebuig.
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EMPRESA RECEPTORA DEL SUBPRODUCTE

L’empresa receptora del subproducte, GRUP INDUSTRIAL CATENSA, 
SA, es dedica a la fabricació de productes tèxtils per a ús tècnic i indus-
trial, concretament peces termoconformades per insonoritzar l’interior 
d’automòbils.

En aquestes instal·lacions, el residu de restes d’escuma de poliuretà se 
sotmet a una trituració mecànica amb molinets juntament amb emborrats 
tèxtils amb els quals es barreja per obtenir les peces que s’emmotllen 
mitjançant calor i pressió. Aquestes peces són les que s’instal·len dins 
dels diferents tipus de vehicles per a la insonorització tèrmica i acústica. 
La matèria primera que se substitueix és l’escuma de poliuretà (matèria 
verge, no residual). 
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Millora ambiental:

•  Valorització del residu, la qual cosa evita que s’hagi de dipositar en un 
abocador.

•  Reducció de l’emissió de CO2 derivada de la fabricació de l’escuma 
com a matèria verge.

Millora econòmica:

L’ús del subproducte ha suposat un estalvi econòmic, ja que la reducció 
dels residus que abans es destinaven a abocadors implica una disminució 
de costos per a l’empresa d’uns 200 € per tona d’escuma aproximada-
ment.

D’altra banda, l’empresa receptora aconsegueix optimitzar el cost de les 
matèries primeres que utilitza, la qual cosa fa que sigui més competitiva 
en el mercat.

AVANTATGES DE LA GESTIÓ DELS     
SUBPRODUCTES
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TRÀMIT PER A LA GESTIÓ D’UN RESIDU   
COM A SUBPRODUCTE
     
Perquè un residu es pugui gestionar com a subproducte, cal disposar de 
la resolució de l’Agència de Residus de Catalunya que el declara com a 
subproducte.

Així doncs, una vegada les empreses productora i receptora del residu han    
arribat a un acord i abans que aquesta darrera comenci a gestionar el 
subproducte, cal que ambdues facin una sol·licitud conjunta a l’Agència 
de Residus de Catalunya o als Serveis Territorials del Departament de  
Territori i Sostenibilitat. La gestió de residus com a subproductes 
s’estableix en l’article 29 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procedi-
ments de gestió de residus.
 
La documentació que cal aportar en la demanda és la següent (podeu 
trobar els models a l’adreça www.arc.cat):

1- Sol·licitud. Sol·licitud conjunta de l’empresa productora i de la recep-
tora del residu adreçada al director de l’Agència de Residus de Catalunya.  
2- Contracte. Contracte entre l’empresa productora o posseïdora del residu 
i la receptora. 
3- Memòria explicativa. Ambdues empreses hauran d’adjuntar una me-
mòria explicativa que inclogui la informació següent: 

Empresa productora del residu
Descripció del procés que genera el residu
Descripció i composició del residu 
Quantitat anual generada del residu
Anàlisi actualitzada del residu 

Empresa receptora del residu
Descripció del procés receptor del residu 
Forma de recepció, emmagatzematge i manipulació del residu 
Matèria primera substituïda 
Consum previst del residu i estalvi de matèria primera 
Mesures i controls sobre els efectes addicionals produïts per l’ús del 
residu 
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TS
TRÀMIT PER A LA GESTIÓ

DEL SUBPRODUCTE

L’Agència de Residus de Catalunya examinarà tota aquesta documentació, 
si cal en demanarà de complementària i si s’escau emetrà una resolució 
declarant la gestió com a subproducte.

Notes:

•  En cas que el residu no es pugui identificar a simple vista, caldrà pre-
sentar anàlisis de la seva composició. Les determinacions analítiques 
es realitzaran segons l’origen i la naturalesa del residu i de com s’hagi 
de recepcionar. 

• La declaració de subproducte té una vigència màxima de 5 anys, 
sempre supeditada a la vigència del contracte entre les empreses. Una 
vegada vençut aquest termini, per poder seguir efectuant la gestió del 
residu com a subproducte, caldrà presentar una nova sol·licitud amb 
un nou contracte i una nova memòria explicativa. 

• La gestió de residus com a subproductes queda exempta de la formalit-
zació de la Fitxa d’acceptació i el Full de seguiment i de la utilització 
d’un transportista del Registre de transportistes de residus. 

• L'empresa productora del residu declararà en la seva Declaració anual 
de residus industrials la gestió d’aquest residu com a SUBPRODUCTE 
en l’apartat corresponent. 

• L'empresa receptora declararà aquest residu en la seva Declaració 
anual de residus industrials en l’apartat corresponent a PRIMERES 
MATÈRIES, indicant també que es tracta d’un subproducte.
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QUÈ ÉS UN 
SUBPRODUCTE?

Un subproducte és el residu que 
s’utilitza com a substitut d’un 
producte comercial o una prime-
ra matèria. Aquesta reutilització 
és possible sense necessitat de 
sotmetre’l a operacions de tracta-
ment significatives.

La utilització de subproductes com 
a primera matèria implica una 
reducció del cost de les entrades 
del procés productiu. A més a 
més, la gestió dels residus com a 
subproductes disminueix el cost 
d’eliminació i l’impacte sobre el 
medi ambient.

Les empreses de la resta de comu-
nitats poden intercanviar residus 
amb empreses de Catalunya amb 

FB
FUNCIONAMENT DE LA 

BORSA DE SUBPRODUCTES 
DE CATALUNYA

el consentiment de la seva autori-
tat ambiental.

En la legislació catalana el De-
cret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus 
estableix a l’article 29 la figura del 
subproducte i regula la gestió de 
residus com a subproductes. Per-
què un residu es pugui gestionar 
com a subproducte cal disposar de 
la resolució de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya que el declara 
com a subproducte.

Veure documentació necessària a 
www.arc.cat

QUÈ ÉS LA BORSA 
DE SUBPRODUCTES 
DE CATALUNYA?

La Borsa de Subproductes de Ca-
talunya (BSC) és un servei gratuït 
ofert conjuntament pel Consell de 
Cambres de Comerç de Catalunya i 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

La BSC, creada l’any 1992, té com 
a objectius potenciar l’aprofitament 
màxim dels residus i proporcionar 
a les empreses una eina per reduir 
despeses i promoure el reciclatge, 
i evitar així que els residus acabin 
a l’abocador.

Amb aquesta finalitat, la BSC orga-
nitza, junt amb altres organismes, 
jornades tècniques sobre gestió 
de residus perquè les empreses 
inscrites puguin disposar de tota 
la informació necessària i actualit-
zada per gestionar els seus residus 
de manera òptima.

Hi ha altres borses de subproduc-
tes a l’Estat espanyol que es poden 
consultar individualment.

COM INSCRIURE’S 
A LA BSC?

Per fer la inscripció a la BSC 
cal omplir les dades de la fitxa                                       
d’inscripció de la web              
www.subproductes.com o bé enviar 
aquestes mateixes dades a la 

Secretaria de la BSC o a qualsevol 
cambra de comerç. És imprescin-
dible per accedir als serveis de la 
BSC.
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FUNCIONAMENT DE LA 

BORSA DE SUBPRODUCTES 
DE CATALUNYA

COM FUNCIONA 
LA BSC?

Els anuncis d’ofertes i demandes 
de subproductes apareixen a la 
web www.subproductes.com, es 
publiquen en forma d’anunci al 
Butlletí de la BSC i també s’envien 
en format electrònic. 

Aquests anuncis estan codificats 
de manera que en cap cas no es 
pot accedir a les dades de les 
empreses anunciants. Aquesta 
codificació està homologada amb 
les altres borses de subproductes 
que hi ha a l’Estat espanyol.

Mitjançant la BSC, les empreses 
generadores de residus que hi es-
tan inscrites poden contactar amb 
empreses interessades a utilitzar 
aquests residus com a matèria pri-
mera. La BSC únicament posa en 
contacte les empreses, sense inter-
venir en la transacció que es dugui 
a terme. La BSC només proporcio-
na les dades bàsiques de contacte 
de les empreses anunciants a les 
empreses també inscrites a la 
BSC que s’interessin pels anuncis 
publicats.

O-B-01-C00-164
MATERIALS: emulsió glicerina 40-50%, 1-2% altres greixos

COMPOSICIÓ DESTACABLE: propanotriol 40-50%, aigua 50-60%
PRODUCCIÓ: transmetilació de greixos

QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 10-25/ estoc únic
PRESENTACIÓ: contenidor 1.000 kg

D-B-01-C00-019
M: restes glicòliques de qualsevol procedència

C D: glicols
P: per a la recuperació de glicol

Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir

O-B-01-C00-164

CODIFICACIÓ OFERTA
O= Oferta

D-B-01-C00-019

CODIFICACIÓ DEMANDA
D= Demanda

COM INSERIR 
UN ANUNCI?

Les empreses que vulguin anun-
ciar ofertes o demandes de residus 
industrials hauran de facilitar les 
dades que recull la fitxa d’inserció 
d’ofertes i demandes a través de la 
web o enviant aquesta informació 
mitjançant fax o correu postal a la 
Secretaria de la BSC o a qualsevol 
cambra de comerç. Es pot utilitzar 
indistintament l’idioma català o 
castellà, i s’han d’enviar tantes 

fitxes com subproductes es vulguin 
anunciar.

La Secretaria de la BSC, les 
cambres de comerç i l’Agència de 
Residus de Catalunya no es fan 
responsables de l’estat dels mate-
rials anunciats ni de la destinació 
que els anunciants donin a aquests 
residus, i gestionar-los i manipular-
los de forma adient és sempre 
responsabilitat dels titulars.

COM ACONSEGUIR 
INFORMACIÓ DE 
LES OFERTES I 
DEMANDES DE 

SUBPRODUCTES

Un cop feta la consulta de les ofer-
tes i demandes a través de la web 
o el Butlletí, es poden fer arribar 
els codis dels anuncis a la Secre-
taria de la BSC mitjançant correu 
electrònic, fax o correu postal.

En rebre la petició d’informació, 
la BSC atendrà el requeriment 

i farà arribar a l’empresa les 
dades sol·licitades mitjançant 
correu electrònic. Per obtenir-
les, l’empresa ha d’estar inscrita 
prèviament a la BSC (o fer-ho en 
aquell moment).

Borsa de Subproductes de Catalunya
Avinguda Diagonal, 452

08006 BARCELONA
Tel. 93 416 94 20
Fax 93 237 30 97

info@subproductes.com
www.subproductes.com
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01 
QUÍMIC

OFERTES

O-B-01-C00-084
MATERIALS: solució amb alt 
contingut en clorur ferrós
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
clorur ferrós, clorur fèrric
PRODUCCIÓ: procedent de 
decapatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
25-50 t/setmana
PRESENTACIÓ: cisterna

O-B-01-C00-166
M: sulfat sòdic anhidre
C D: sulfat sòdic
P: procedent de la neutralit-
zació d’àcid sulfúric
Q F: 100-250 t/mes
Pr: a convenir

O-B-01-C00-167
M: dissolució d’amoníac al  
16-20%
C D: amoníac
P: dissolució derivada de la 
síntesi de procés productiu
Q F: 2-5 t/mes
Pr: contenidor 1 m3

O-B-01-C00-241
M: inulina hidrofobitzada, 
qualitat comercial
C D: inulina
P: procedent d'excedent de 
primera matèria no utilitzada
Q F: 50-100 kg/estoc únic
Pr: bidons 25 l

O-B-01-C00-242
M: N-metilpirrolidona amb 
un 12% d'aigua
C D: reactiu químic
P: procedent de tractaments 
superficials
Q F: 100-250 l/any
Pr: bidons 200 l 

 

O-B-01-C00-243
M: barreja de sulfat de sodi 
(70%) i hexametafosfat sòdic 
(30%)
C D: sulfat de sodi
P: matèries primeres barreja-
des per error
Q F: 10-25 t/estoc únic
Pr: sacs

O-B-01-C00-244
M: solució aquosa de bromur 
sòdic 49%

C d: NaBr
P: subproducte de procés de 
síntesi
Q F: 10-25 t/mes
Pr: a convenir 

 

O-B-01-C00-245
M: fosfat tricàlcic, qualitat 
comercial
C D: fosfat càlcic tribàsic
P: excedent de primera ma-
tèria no utilitzada per canvi 
de producció
Q F: 500-1000 kg/estoc únic
Pr: sacs

O-B-01-C00-246
M: fang de paperera: aproxi-
madament 30% matèria 
orgànica, 12% carbonats i 
60% aigua
C D: fibres de cel·lulosa
P: procedent de fabricació 
de paper tissú
Q F: 250-500 t/mes
Pr: caixes

O-B-01-C00-247
M: estearat de liti, qualitat 
comercial
C D: lubricant
P: excedent de primera 
matèria no utilitzada
Q F: 2-5 t/estoc únic
Pr: sacs 

O-B-01-C00-248
M: solució de sulfat d'amoni 
al 30%
C D: sulfat amònic
P: procedent de procés 
evaporatiu
Q F: 50-100 m³/mes
Pr: cisterna

O-B-01-C00-250
M: solució d'amoníac al 
4-5%, sense impureses
C D: amoníac
P: procedent de procés de 
destil·lació
Q F: 1-2 t/dia
Pr: a convenir 

 

O-B-01-C00-251
M: pols d'extintor (fosfat 
monoamònic)
C D: fosfat monoamònic
P: procedent del buidatge 
d'extintors per manteniment

Q F: variable/- no definit -
Pr: a convenir 

 

O-B-01-C00-252
M: aigües de procés (pH 
6-8; conductivitat<600; 
potassi (K+)<500 mg/l; 
alumini (Al3+)<500 mg/l; 
silici (Si)<500 mg/l; 
coure (Cu++)<20 mg/l; 
zinc (Zn2+)<20 mg/l; 
ferro (Fe3+)<20 mg/l; crom 
(Cr(III+VI))<20 mg/l; níquel 
(Ni2+)<20 mg/l; fluorurs   
(F-)<500 mg/l; clorurs      
(Cl-)<20 mg/l)
C D: aigües de procés
P: procedents de procés de 
tractament de superfícies 
d'alumini
Q F: 5-10 m³/setmana
Pr: a convenir 

  

O-B-01-C00-259
M: solució d'etilenglicol al 40%
C D: etilenglicol
P: procedent de procés de 
neutralització d'òxid d'etilè
Q F: 2-5 t/esporàdica
Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-260
M: sílice col·loïdal de qua-
litat comercial; 40% SiO2, 
densitat 1,29
C D: SiO2
P: excedent de primera 
matèria
Q F: 100-250/any
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-262
M: barreja de plastificant 
80% i resina de PVC 20%
C D: PVC amb plastificant
P: procedent de neteja amb 
plastificant d'unitats de 
bombeig
Q F: 500-1.000/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-01-C00-263
M: dissolvents no halogenats: 
àcid acètic >55%  aigua 
>35%  aigua oxigenada 
<10%
C D: àcid acètic
P: substància intermitja de 
la fabricació de producte 
farmacèutic de base
Q F: 25-50 t/any
Pr: cisterna 

O-B-01-C00-268
M: polietilenglicol, líquid, 
riquesa>90%. Qualitat 
comercial
C D: PEG
P: excedent de primera 
matèria en desús
Q F: 500-1.000 kg/estoc 
únic
Pr: bidons 25 l 

O-B-01-C00-270
M: fluoraluminat potàssic, 
pols, riquesa >90%. Qualitat 
comercial
C D: fluoraluminat potàssic
P: excedent de primera 
matèria no utilitzada
Q F: 500-1.000 kg/estoc 
únic
Pr: sacs 25 kg 

O-B-01-C00-272
M: polivinil butiral, pols, 
riquesa >90%. Qualitat 
comercial
C D: termoplàstic
P: excedent de primera 
matèria no utilitzada
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc 
únic
Pr: sacs 25 kg 

O-B-01-C00-273
M: residu aquós provinent 
d'ETAR. Aprox: 10.000-
15.000 mg/l DQO, sals 
inorgàniques, 2.000-5.000  
ppm fòsfor.
C D: residu aquós
P: procedent de planta de 
tractament d'aigües residuals
Q F: 500-1.000 l/setmana
Pr: contenidor 1m3 

O-B-01-C00-274
M: dissolvent orgànic no 
halogenat (acetona i metanol) 
amb 0,05% de tritó.
C D: acetona i metanol
P: procedent de síntesi 
química
Q F: 100-250 l/mes
Pr: bidons 25 l 

O-B-01-C00-275
M: solució d'àcid fluorhídric 
al 15%, amb restes de solat-
ge de vidre, decantables.
C D: àcid fluorhídric
P: procedent de decapatge 
de vidre
Q F: 10-25 t/any
Pr: contenidor 1 m3  

O-B-01-C00-276
M: tortes de filtració amb 
contingut de fosfat d'amoni 
i magnesi superior al 75%, 
humitat aproximada 50%
C D: fosfat d'amoni i magnesi
P: procedents de depuració 
d'aigües amoniacals
Q F: 1-2 t/setmana
Pr: contenidor 

O-GI-01-C00-123
M: solució de sulfat amònic 
al 40-50%
C D: sulfat amònic
P: procedent de procés 
químic farmacèutic
Q F: 10-25 t/mes
Pr: GRG o IBC

O-GI-01-C00-124
M: Acronal 4F de BASF, 
qualitat comercial
C D: acrilat
P: excedent de primera ma-
tèria per canvi de producció
Q F: 250-500 l/estoc únic
Pr: bidons 200 l

O-GI-01-C00-125
M: additiu humectant i dis-
persant, qualitat comercial 
(BYK-P 105, polímer d'àcid 
policarboxílic insaturat de 
baix pes molecular)
C D: additiu plàstic
P: excedent de primera ma-
tèria per canvi de producció
Q F:  25-50 kg/estoc únic
Pr: bidons 

O-GI-01-C00-126
M: barreja de pols de barita 
i talc amb diferents propor-
cions de cada mineral
C D: barita i talc
P: residu del procés pro-
ductiu quan es canvia la 
fabricació i es passa d'un 
mineral a l'altre
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: contenidor flexible 1 m³ 

 

O-T-01-C00-155
M: llot sec de depurado-
ra fisicoquímica (aprox. 
10% humitat); composició 
principal: glicol, polímers i 
carbonats
C D: llot
P: procedent de floculació de 
tintes a l'aigua
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OFERTES

O-B-02-C00-102
MATERIALS: peces defectuo-
ses d'escuma de poliuretà, 
aprox. 30x30x20 cm
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
PUR
PRODUCCIÓ: procedent 
d'injecció per la fabricació de 
components d’automoció
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
variable/- no definit -
PRESENTACIÓ: bosses

O-B-02-C00-104
M: retalls d'escuma no 
reticulada de PP multicapa, 
en forma de bobina encun-
yada, 5 mm de gruix aprox.; 
bobines de 90 cm d'ample, 
120 cm de diàm., 20 kg de 
pes aprox.
C D: PP
P: procedents d'encunyació i 
termoconformació de peces
Q F: 25-50 unitats/mes
Pr: a convenir

O-B-02-C00-105
M: retalls d'escuma 
reticulada de PE i PP co i 
homopolímer, en forma de 
bobina encunyada, 5 mm 
de gruix aprox.; bobines de 
130 cm d'ample, 140 cm de 
diàm., 8 kg de pes aprox.
C D: PE i PP
P: procedents d'encunyació i 
termoconformació de peces
Q F: 10-25 unitats/mes
Pr: a convenir 

O-B-02-C00-109
M: EPS compactat
C D: EPS
P: procedent de mermes i 
defectes de fabricació
Q F: 2-5 t/mes
Pr: a convenir 

O-B-02-C00-113
M: restes de planxes trepa-
des de polietilè reticulat
C D: PE
P: procedent de procés 
d'embalatge de productes
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir 

O-B-02-C00-121
M: MMA, monòmer de 
metacrilat, conté restes 

de pigments, colorants i 
catalitzadors
C D: MMA
P: procedent de neteja de 
mescladors per a la produc-
ció de plaques de polimeta-
crilat de metil
Q F: 250-500 kg/setmana
Pr: a convenir 

O-B-02-C00-122
M: MMA, monòmer de 
metacrilat, conté restes de 
pigments i colorants
C D: MMA
P: procedent de neteja de 
mescladors per a la produc-
ció de plaques de polimeta-
crilat de metil
Q F: 250-500 kg/setmana
Pr: a convenir 

O-B-02-C00-123
M: restes d'envasos alimenta-
ris de film transparent de 
diverses mides i materials 
(APET, PE, PA), nets; alguns 
amb tinta d'impressió, 
separats
C D: plàstic transparent
P: procedents de can-
vis d'envàs a la línia 
d'envasament alimentari
Q F: 25-50 kg/dia
Pr: a convenir

O-B-02-C00-124
M: film transparent de polie-
tilè de 600 mm d’amplada
C D: PE
P: excedent de primera 
matèria no utilitzada
Q F: 1.000-2.000/estoc únic
Pr: bobines 

O-B-02-C00-125
M: plàstic agrícola utilitzat 
(transparent, pot contenir 
restes de terra, lliure de 
productes fitosanitaris)
C D: PEBD
P: procedent del cobriment 
de cultius
Q F: 100-250/esporàdica
Pr: bales 

O-B-02-C00-126
M: caixes de fred de po-
rexpan amb tapa i cambra 
d'aire, netes i en perfecte 

02 
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D-B-01-C00-028
M: residus amb contingut 
en nitrogen, fosfats, potassa 
o magnesi, preferiblement 
sòlids
C D: residus
P: per substituir primeres 
matèries
Q F: - no definit -/- no 
definit -
Pr: a convenir

D-B-01-C00-029
M: solucions aquoses 
d'alcanolamines (alcanola-
mines pures −TEA, DEA...−, 
alcanolamines barrejades 
amb d'altres components)
C D: alcanolamines
P: procedents de processos 
de síntesi química
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-B-01-C00-031
M: acetona per a neteja 
externa de components 
metàl·lics; pot estar barre-
jada amb altres dissolvents, 
però ha de deixar poc residu 
sec
C D: acetona
P: no importa procedència
Q F: 500-1.000/mes
Pr: bidons 200 l

D-B-01-C00-033
M: àcid nítric, no importa 
qualitat (sense metalls 
pesants)
C D: HNO3
P: no importa procedència
Q F: 100-250 l/mes
Pr: a convenir 

D-L-01-C00-003
M: àcid nítric, no importa 
procedència
C D: àcid nítric
P: per a fabricació de ferti-
litzants
Q F: 25-50 m³/mes
Pr: a doll

D-L-01-C00-004
M: solució d'amoníac, no 
importa procedència
C D: solució d'amoníac
P: per a fabricació de ferti-
litzants
Q F: 10-25 m³/mes
Pr: a doll

Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir 

O-LE-01-C00-001
M: tortes de filtració: 30 % 
polietilenglicol 200; 36% 
SiC; 6,9% SiO2; 1,5% 
cel·lulosa; 22,5% Si; 3,1% 
Fe
C D: additiu per acereria
P: procedent de filtració de 
fluid de tall
Q F: 2-5 t/dia
Pr: contenidor 

  

O-SE-01-C00-001
M: sofre en pols. Qualitat 
comercial
C D: sofre
P: excedent de primera ma-
tèria no utilitzada per canvi 
de producció
Q F: 250-500 t/estoc únic
Pr: a convenir 

O-T-01-C00-157
M: sals de fosfat potàssic 
impregnades de poliols
C D: fosfat potàssic
P: procedents de filtració en 
el procés de producció de 
poliols
Q F: 10-25 t/mes
Pr: contenidor de 5 m³ 

O-T-01-C00-158
M: parafina al 5%. Qualitat 
comercial, en jerricans de 
24 kg.
C D: parafina
P: excedent de primera 
matèria per al recobriment 
de canonada de polièster 
reforçada amb fibra de vidre
Q F: 2-5 t/estoc únic
Pr: jerrican 

OFERTES

D-L-01-C00-005
M: àcid fosfòric
C D: àcid fosfòric
P: per a fabricació de ferti-
litzants
Q F: 25-50 m³/mes
Pr: a convenir

D-SE-01-C00-001
M: tot tipus de residus amb 
alt contingut en nitrogen, 
fòsfor i potassi.
C D: N,P,K
P: per al seu ús com a 
subproducte
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

01 
QUÍMIC
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estat; mida: 100x100 cm, 
parets de 15-20 cm de gruix
C D: EPS
P: procedents de recepció 
de primera matèria envasada 
conservada en gel
Q F: 100-250/mes
Pr: a doll

O-B-02-C00-127
M: caixes de fred de po-
rexpan amb tapa i cambra 
d'aire, netes i en perfecte 
estat; mida: 150x150 cm, 
parets de 15-20 cm de gruix
C D: EPS
P: procedents de recepció 
de primera matèria envasada 
conservada en gel
Q F: 10-25/mes
Pr: a doll 

O-B-02-C00-129
M: polivinil butiral, sacs 
de 25kg, en pols, riquesa 
>90%. Qualitat comercial
C D: termoplàstic
P: excedent de primera 
matèria no utilitzada
Q F: 1.000-2.000 kg/estoc 
únic
Pr: sacs 

O-B-02-C00-130
M: restes de plàstic variat, 
net: film transparent 80%, 
resta polietilè alta densitat. 
Minves estimades 3-5%
C D: PE
P: procedent d'indústria 
alimentària
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: bales

O-FR-02-C00-001
M: restes de plàstic agrícola 
de polietilè de baixa densi-
tat, de doble cara, color verd 
i blanc
C D: PEBD
Q F: 50-100 t/estoc únic
Pr: paletitzat

O-GI-02-C00-078
M: pols de polièster amb 
càrregues inorgàniques
C D: polièster
P: calibratge de planxes de 
polièster
Q F: 5-10/mes
Pr: sacs

O-GI-02-C00-079
M: pols i fragments de 
polièster
C D: pols de poliester
P: Talls de planxes i barres 
de polièster
Q F: 1-2/mes
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-080
M: restes triturades de 
polietilè de baixa densitat, 
diversos colors separats
C D: PEBD
P: restes de fabricació
Q F: 2-5 t/mes
Pr: a convenir

O-GI-02-C00-081
M: additiu humectant i dis-
persant, qualitat comercial 
(BYK-P 105, polímer d'àcid 
policarboxílic insaturat de 
baix pes molecular)
C D: additiu plàstic
P: excedent de primera ma-
tèria per canvi de producció
Q F: 25-50 kg/estoc únic
Pr: bidons

 

O-GI-02-C00-082
M: additiu humectant i dis-
persant, qualitat comercial 
(BYK-P 105, polímer d'àcid 
policarboxílic insaturat de 
baix pes molecular)
C D: additiu plàstic
P: excedent de primera ma-
tèria per canvi de producció
Q F: 25-50 kg/estoc únic
Pr: bidons  

O-T-02-C00-076
M: restes de PE, POM, ABS i 
Santoprene barrejat
C D: plàstic barrejat
P: procedents de processos 
d'injecció
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: a convenir

O-T-02-C00-077
M: restes d'ABS
C D: ABS
P: procedents de processos 
d'injecció
Q F: 250-500 kg/mes

Pr: a convenir

O-T-02-C00-078
M: restes de polipropilè 
de colors i mides diversos, 
barrejats
C D: PP
P: procedents d'injecció
Q F: 2-5 t/setmana
Pr: a convenir

O-T-02-C00-079
M: envasos diversos barrejats 
(pots trencats de PP blanc 
o negre de 5-15 L que han 
contingut productes alimen-
taris pastosos, big-bags i 
retalls de film transparent 
compost d'embalatge)
C D: plàstic divers
P: procedents de recepció i 
emmagatzematge de prime-
res matèries
Q F: 5-10 t/any
Pr: a convenir

O-V-02-C00-001
M: retalls de plàstic: 95% 
HDPE 5% PP, multicolor.
C D: HDPE PP
P: Procedent de procés 
d'extrusió.
Q F: 10-25 t/mes
Pr: bales

O-XX-02-C00-001
M: ampolles de PET transpa-
rent i de color, 80/20
C D: PET
P: procedents de plantes de 
selecció d'envasos
Q F: 250-500/mes

Pr: bales 

C D: PS i PUR
P: per utilitzar com a primera 
matèria
Q F: variable/- no definit -
Pr: contenidor 5 m³

 

D-B-02-C00-050
M: tota mena de plàstic 
separat i net
C D: plàstic
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-02-C00-051
M: gran varietat de residus 
plàstics nets (peces, làmines, 
planxes, colades, purgues, 
bobines, materials triturats, 
granses, etc.) de tota mena 
de materials
C D: tota mena de plàstics
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-02-C00-052
M: plàstic postindustrial 
de tot tipus, no importa 
procedència
C D: plàstic divers
P: per al reciclatge
Q F: 250-500 t/dia
Pr: a doll 

D-HU-02-C00-001
M: residus de materials 
compostos de plàstic i 
metalls (alumini i altres 
metalls no fèrrics), com ara 
film d'envasos alimentaris, 
CD-DVD, etc.
C D: metall i plàstic
P: per a la valorització 
material
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-T-02-C00-001
M: EPS net
C D: EPS
P: per al reciclatge
Q F: 500-1.000/setmana
Pr: a convenir

DEMANDES

D-B-02-C00-033
M: restes d'embalatge de 
porexpan (poliestirè expan-
dit) blanc
C D: EPS
P: no importa procedència, 
preferiblement net
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-B-02-C00-037
M: rebuig de fabricació de 
PVC plastificat, net i lliure de 
contaminació
C D: PVC
P: per al reciclatge
Q F: 50-100 t/mes
Pr: GRG 1 m3

D-B-02-C00-038
M: rebuig de fabricació de  
PVC plastificat, net i lliure   
de contaminació
C D: PVC
P: per al reciclatge
Q F: 50-100 t/mes
Pr: GRG 1 m3  

D-B-02-C00-043
M: bidons de plàstic buits 
de 120 l amb tancament de 
ballesta
C D: plàstic
P: omplir-los per a la gestió 
de residus
Q F: 1-2/mes
Pr: bidons 

 

D-B-02-C00-047
M: rebuig de PVC plastificat, 
net i lliure de contaminació
C D: PVC
P: per al reciclatge
Q F: 50-100 t/mes
Pr: a convenir

 

D-B-02-C00-048
M: polietilè de baixa den-
sitat, transparent o blanc; 
preferentment d'embalatges i 
film transparent
C D: PEBD
P: per al reciclatge
Q F: sense límit /- no definit -
Pr: a convenir

                         

D-B-02-C00-049
M: residus de poliestirè 
i poliuretà procedents 
d'embalatges o processos 
industrials
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D-B-04-C00-009
M: paper tissú, de premsa, 
kraft, d’impressió proce-
dent de minves de procés, 
restes d'estoc i producte fora 
d'especificació
C D: paper
P: per al reciclatge
Q F: sense límit 
Pr: a convenir

05
FUSTA

OFERTES

O-B-05-C00-037
MATERIALS: palets de fusta 
de pi de diferents mides
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
palets de fusta
PRODUCCIÓ: procedents de 
la recuperació
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
sense límit d'unitats/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-05-C00-068
M: xips de fusta 3-5 cm
C D: fusta
P: procedent de recuperació 
de fusta d'enderroc, palets 
i altres
Q F: 500-1.000 l/mes
Pr: a doll 

O-B-05-C00-073
M: palets de fusta trencats i 
restes d'embalatges de fusta
C D: fusta
P: procedents de recepció de 
primeres matèries
Q F: 100-250 t/any
Pr: a convenir

O-B-05-C00-077
M: taulells de fusta 
fenòlica, contraxapat marí; 
antilliscant llisa; mida: 
2.000x500x21/18 mm; 
quantitat: 2.000 retalls en 
palets de 30 unitats
C D: taulell aglomerat
P: procedent de retalls de 
taulell de grans dimensions
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: paletitzat 

O-B-05-C00-078
M: Serradures i virutes
C D: fusta
P: Procedent de mecanitzat 
de fusta
Q F: 2-5/mes
Pr: a convenir 

O-B-05-C00-085
M: taulells de conífera amb 
restes de perfils metàl·lics
C D: fusta
P: procedents de la utilitza-
ció en encofrats
Q F: 500-1.000 t/esporàdica
Pr: paletitzat 

O-B-05-C00-086
M: palets trencats i sencers 
barrejats
C D: fusta
P: procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: 25-50 unitats/mes
Pr: a doll

O-B-05-C00-087
M: palets de fusta trencats 
i vells
C D: fusta
P: procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: 10-25 t/any
Pr: a convenir 

O-B-05-C00-088
M: restes vegetals (estella tri-
turada d'alta qualitat, d’una 
mida entre 7 i 12 mm)
C D: fusta
P: procedents de residus 
municipals (domèstic + jar-
dineria professional + arbrat 
municipal)
Q F: variable/setmana
Pr: a convenir

O-B-05-C00-089
M: aglomerat sense resines 
sintètiques (tàblex) sense 
melamina; plaques netes 
de 100-150x200 cm, gruix 
2,5-3 mm
C D: tàblex
P: procedent d'embalatge 
industrial de primera matèria
Q F: 500-1.000/mes
Pr: a convenir 

O-B-05-C00-090
M: serradura de pi neta
C D: serradures
P: procedent de retestar i 
serrar fusta
Q F: variable
Pr: sacs

O-B-05-C00-091
M: serradura de fusta de 
diverses procedències
C D: serradures
P: procedent del reciclatge 
de tot tipus de fustes
Q F: 50-100 t/mes
Pr: a convenir

O-B-04-C00-041
M: paper kraft enrotllat en 
bobina
C D: paper
P: procedent de recepció de 
primera matèria
Q F: 5-10/mes
Pr: paletitzat

O-B-04-C00-045
M: cartró d'embalatge
C D: cartró
P: procedent de recepció de 
primera matèria
Q F: 2-5 unitats/setmana
Pr: gàbia

O-B-04-C00-046
M: paper imprès mida A4 
d'alta qualitat, >90 g/m²
C D: paper
P: excedent de material 
publicitari
Q F: 500-1.000 kg/esporà-
dica
Pr: caixes 

O-T-04-C00-006
M: caixes de cartró trencades 
i apilades, de mides diverses 
(50-150 cm d’amplada); bru-
tes, han contingut productes 
alimentaris
C D: cartró
P: procedents de recepció i 
emmagatzematge de produc-
tes alimentaris
Q F: 10-25 t/any
Pr: a convenir 

O-T-04-C00-007
M: cartró de mides diverses 
procedent d'embalatge
C D: cartró
P: procedent de planta de 
triatge
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: a convenir

04
PAPER I 
CARTRÓ

OFERTES

03 
METÀL·LIC

OFERTES

O-B-03-C00-025
MATERIALS: ferralla 
d'alumini, en forma de 
portes i altres peces 
d'automoció
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
ferralla
PRODUCCIÓ: procedent de 
la reparació de vehicles
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
500-1.000/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-03-C00-028
M: pols d'acer amb baix 
contingut en carboni
C D: pols d'acer
P: procedent de mecanitzat 
de producte
Q F: 100-250/dia
Pr: contenidor flexible 1 m³

     

O-B-03-C00-034
M: pols de ferro sinteritzat
C D: Fe
P: procedent de procés de 
producció
Q F: 10-25 t/mes
Pr: contenidor flexible 1 m³

   

O-GI-03-C00-015
M: Bales compactades de 
restes de bobines d'alumini 
imprès, d'un gruix de 20 
micres
C D: Al
P: Procedent de producte 
descartat
Q F: variable/- no definit -
Pr: bales

O-GI-03-C00-016
M: Ferritja de coure
C D: Cu
P: Procedent de poliment de 
cilindres de buitgravat
Q F: 500-1000/any
Pr: a convenir
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D-B-05-C00-021
M: palets de fusta o residus 
de fusta
C D: fusta
P: palets per reciclar
Q F: variable
Pr: a convenir 

 

D-B-05-C00-023
M: retalls de fusta de pi, 
embalatges de pi, palets 
trencats 
C D: fusta
P: per al reciclatge
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir 

D-B-05-C00-024
M: restes de fusta no tracta-
da de procedència diversa
C D: fusta
P: per a la recuperació
Q F: variable
Pr: a convenir

DEMANDES

07
GOMA I 
CAUTXÚ

OFERTESDEMANDES

D-GI-06-C00-014
M: caps de cotó i cotó 
sintètic
C D: cotó
P: per a filatura de cotó
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-GI-06-C00-015
M: draps i retalls de cotó i 
cotó sintètic
C D: cotó
P: per a reciclatge de cotó
Q F: sense límit /- no definit -
Pr: bales

O-B-07-C00-015
MATERIALS: retalls de 
cautxú vulcanitzat (no pneu-
màtics), mides aproximades 
0,5 cm x 0,5 cm x 40-80 cm
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
cautxú
PRODUCCIÓ: procedents de 
procés d'injecció de cautxú
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
25-50 t/any
PRESENTACIÓ: contenidor

O-B-07-C00-016
M: pneumàtics fora d'ús
C D: cautxú
P: procedents de vehicles 
fora d'ús
Q F: variable
Pr: a convenir

O-B-07-C00-017
M: restes de perfil i retalls 
de cautxú natural, de mida 
aproximada 2-50 mm. Negre 
i color per separat.
C D: cautxú natural
P: procedent de manufactura 
de productes de cautxú
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: a convenir 

O-B-07-C00-018
M: restes de perfil i retalls 
de cautxú EPDM, de mida 
aproximada 2-50 mm i color 
negre.
C D: EPDM
P: procedent de manufactura 
de productes de cautxú
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: a convenir 

O-GI-07-C00-004
M: restes d'escuma de cautxú 
vulcanitzat, peces de mides 
diverses o restes triturades
C D: cautxú vulcanitzat
P: procedent de fabricació 
de tubs o d'emmotllament en 
conquilla de cautxú
Q F: 10-25 t/mes
Pr: a convenir

O-GI-07-C00-005
M: pneumàtics fora d'ús de 
mides diverses
C D: NFU
P: procedents de recollida 
municipal
Q F: 5-10/setmana
Pr: a doll

06
TÈXTIL

OFERTES

O-B-06-C00-052
MATERIALS: minves i retalls 
petits i mitjans de teixits 
sintètics i PVC
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
teixit sintètic
PRODUCCIÓ: procedents 
de tall en la fabricació de 
tapisseries d'automoció
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
250-500 kg/dia
PRESENTACIÓ: a convenir 

O-B-06-C00-066
M: retalls d'empesa de cotó 
i de teixit de polièster - cotó 
de ris, blanc i de colors clars
C D: cotó
P: procedent de la fabricació 
de productes tèxtils
Q F: 500-1.000 kg/mes
Pr: sacs

O-B-05-C00-092
M: xip de fusta de pi per a 
valorització energètica (2-4 
cm)
C D: fusta de pi
P: procedent de poda i 
del reciclatge de fusta no 
tractada
Q F: 25-50 t/mes
Pr: a convenir 

O-L-05-C00-002
M: paletes de fusta per a 
pintura, de diversos colors 
(natural, noguera, avellana i 
cru), producte comercial
C D: fusta
P: estoc de producte que 
deixa de comercialitzar-se
Q F: 1.000-2.000 unitats/
estoc únic
Pr: paletitzat 

O-T-05-C00-038
M: retalls de fusta seca
C D: fusta
P: procedents de la fabrica-
ció d'envasos de fusta
Q F: 25-50/mes
Pr: contenidor

O-T-05-C00-042
M: bobines de fusta de 
mides diverses (75-150 cm 
de diàmetre), sense restes de 
material, fusta no tractada
C D: fusta
P: procedents de manipula-
ció de cable
Q F: 50-100 unitats/esporà-
dica
Pr: a convenir

O-T-05-C00-043
M: palets i embalatge 
industrial de fusta; mida 
aproximada 2-15 m llarg x 
50 cm ample
C D: fusta no tractada
P: procedent d'embalatge de 
recepció de primera matèria
Q F: 25-50/any
Pr: a doll

05
FUSTA

OFERTES
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09
CUIR 
I PELL

OFERTES

O-B-09-C00-026
MATERIALS: retall de pell en 
brut apta per a compostatge i 
obtenció de gelatines
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
pell
PRODUCCIÓ: procedent de 
la recuperació 
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
2-5/mes
PRESENTACIÓ: contenidor 
flexible 1 m³

 

O-T-09-C00-003
M: carnasses de pell de xai 
refrigerades
C D: carnasses
P: procedents del descar-
nament de pells de xai en 
fàbrica d’adobaments
Q F: 1-2 t/dia
P: a doll 

O-T-09-C00-004
M: retalls de pell de xai en 
brut i salada
C D: pell en brut
P: procedents de retall 
de colls i cues en fàbrica 
d’adobaments
Q F: 1-2 t/dia
Pr: a doll 

10
RUNES I 
MINERIA

OFERTES

O-B-10-C00-024
MATERIALS:  materials 
inerts de mida petita, de 
menys de 2 cm (vidres, 
sorres, pedres)
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
inerts
PRODUCCIÓ: procedents de 
rebuig del procés de fabrica-
ció de compost
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
sense límit/- no definit -
PRESENTACIÓ: a doll 

O-B-10-C00-025
M: tortes  de llots-fangs mi-
nerals inerts (30% humitat, 
51% òxid càlcic CaO)
C D: minerals inerts
P: fangs procedents de 
polir terratzo, de depuradora 
fisicoquímica
Q F: variable
Pr: : a dol

O-B-10-C00-027
M: peces trencades de formi-
gó net; mides diverses, fins a 
40x40x4 cm
C D: formigó
P: procedents de la fabrica-
ció de peces de formigó per 
a la construcció
Q F: variable
Pr: a doll 

OFERTES

11
ANIMALS I 
VEGETALS

O-B-11-C00-089
MATERIALS: xips de fusta 
3-5 cm sense tractar
COMPOSICIÓ DESTACABLE:  
fusta
PRODUCCIÓ: procedents de 
la fabricació de llengüetes 
per a instruments musicals
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
500-1.000 t/mes
PRESENTACIÓ: a doll

O-B-11-C00-100
MATERIALS: talls de canya
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
canya
PRODUCCIÓ: procedents de 
la fabricació de llengüetes 
per a instruments musicals
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
2-5 t/mes
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-11-C00-102
M: tortó de llavors oleagino-
ses vegetals premsades
C D: llavors oleaginoses
P: procedent de l'elaboració 
d'olis vegetals
Q F: 2-5 t/setmana
Pr: sacs

O-B-11-C00-106
M: bobines de paper 
d'amples de 1.000, 1.250 i 
1.500 mm
C D: paper
P: procedent de resta d'estoc 
de primera matèria no 
utilitzada
Q F: 25-50/estoc únic
Pr: paletitzat

O-B-11-C00-115
M: restes de matèria orgànica 
vegetal, sense triturar
C D: matèria orgànica
P: procedents de rebuig de 
vivers de plantes
Q F: 1-2 t/mes
Pr: contenidor 1.000 kg

O-B-11-C00-116
M: àcid benzoic, riquesa 
aproximada del 90%
C D: àcid benzoic
P: producte secundari proce-
dent de síntesi química
Q F: 25-50 t/esporàdica
Pr: tambor 50 kg

08
VIDRE

DEMANDES

D-B-08-C00-007
M: vidre d'envasos, vidres 
plans, armats, laminars, do-
bles, de seguretat, miralls...
C D: vidre
P: per al reciclatge
Q F: - no definit -
Pr: - no definit -

OFERTES

O-B-08-C00-007
MATERIALS: vidre trempat 
securitzat , no laminat; pla-
ques de 3.160x2.140 mm i 
10 mm de gruix
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
vidre 
PRODUCCIÓ: procedent 
de motlles de fabricació de 
metacrilat fora d'ús
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:
250-500/mes  
PRESENTACIÓ: a convenir

O-B-08-C00-008
M: fragments de vidre trem-
pat securitzat , no laminat; 
mides diverses (10 mm de 
gruix)
C D: vidre
P: procedent de motlles 
de fabricació de metacrilat 
trencats
Q F: 250-500/mes
Pr: a convenir
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O-B-11-C00-120
M: fusta de pi blanc, troncs i 
brancada; mida aproximada 
50 cm de llarg x 20-80 de 
diàmetre
C D: fusta neta
P: procedent de tala
Q F: 10-25/estoc únic
Pr: a doll 

O-B-11-C00-121
M: restes de fibra de cotó 
amb residu de llavor, clofolla 
de cotó o pols de cotó
C D: cotó
P: procedent de desmotadora
Q F: 1.000-2.000/setmana
Pr: contenidor flexible 1 m³

O-B-11-C00-122
M: restes de preparació i 
evisceració de peix fresc
C D: peix
P: procedents de l'elaboració 
de producte fresc per a 
l’alimentació humana
Q F: variable/dia
Pr: bidons 200 l 

O-GI-11-C00-040
M: adob orgànic (fems de 
xai)
C D: adob orgànic
P: procedent de granja 
d'engreix
Q F: 2-5/mes
Pr: a doll

O-GI-11-C00-041
M: retalls de teixit no teixit, 
de base cotó (80%), mides 
aproximades 15 cm2

C D: cotó
P: procedents del troquelat 
de peces d'aïllament acústic
Q F: variable/- no definit -
Pr: a convenir 

O-T-11-C00-053
M: closca d'ou seca i 
triturada, bacteriològicament 
innòcua; composició: 38% 
calci, 60% carbonat càlcic, 
0,75% nitrogen
C D: closca d'ou
P: procedent del trencament 
d'ous per a la indústria 
alimentària
Q F: 50-100/dia
Pr: a convenir

O-T-11-C00-054
M: gel de sílice procedent 
d'embalatge de matèria 
primera (bosses de 250 g)
C D: gel de sílice
P: procedent d'embalatge de 
matèria primera
Q F: 250-500 kg/mes
Pr: paletitzat 

O-T-11-C00-056
M: oli vegetal usat, conté 
sucre
C D: oli vegetal
P: procedent de l'elaboració 
de fruita seca fregida
Q F: 5-10 t/any
Pr: contenidor 

O-T-11-C00-058
M: clofolles i peles de 
fruita seca, principalment 
d’avellanes i ametlles
C D: matèria orgànica vegetal
P: procedents de la repelada 
industrial de fruita seca
Q F: 25-50 t/any
Pr: big-bag d’1 m³ 

O-T-11-C00-059
M: restes de fruita seca 
amb sucre, principalment 
d’avellanes i ametlles
C D: matèria orgànica
P: procedents de minves i 
neteges de màquines de la 
indústria alimentària
Q F: 50-100 t/any
Pr: big-bag d’1 m³

OFERTES

D-B-11-C00-041
M: residus amb contingut 
en nitrogen, fosfats, potassa 
o magnesi, preferiblement 
sòlids
C D: residus
P: per substituir primeres 
matèries
Q F:  - no definit -/- no 
definit -
Pr: a convenir

D-B-11-C00-042
M: residus agroalimentaris, 
com ara closca de mandioca 
(iuca), closca de coco i 
pellofa d'arròs
C D: matèria orgànica
P: per utilitzar com a 
biomassa en planta pilot de 
gasificació
Q F: 25-50 kg/- no definit -
Pr: a convenir 

D-B-11-C00-043
M: matèria orgànica d'origen 
agroalimentari: restes
C D: matèria orgànica
P: per a la valiorització
Q F: variable/- no definit -
Pr: a convenir 

D-GI-11-C00-025
M: residus de la indústria 
agroalimentària (fruites i ver-
dures, cereals, olis vegetals)
C D: residus agroalimentaris
P: per a codigestió anaeròbia
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-L-11-C00-004
M: residus orgànics, no 
importa procedència
C D: matèria orgànica
P: per a biodigestió
Q F: sense límit/- no definit -
Pr: a convenir

D-S-11-C00-023
M: restes i subproductes de 
l'elaboració de peix
C D: peix
P: per a l'elaboració de 
farines de peix
Q F: sense límit
Pr: a doll 

DEMANDES

12
PETROLIER 
I OLIS

D-SE-11-C00-001
M: tota mena de residus amb 
alt contingut en nitrogen, 
fòsfor i potassi.
C D: N,P,K
P: per al seu ús com a 
subproducte
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir 

11
ANIMALS I 
VEGETALS

D-B-12-C00-001
M: residus amb contingut 
en nitrogen, fosfats, potassa 
o magnesi, preferiblement 
sòlids
C D: residus
P: per substituir primeres 
matèries
Q F: - no definit -
Pr: a convenir

DEMANDES
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14
DIVERSOS

OFERTES

O-B-14-C00-030
MATERIALS: retalls de teixit 
de fibra de vidre
COMPOSICIÓ DESTACABLE:
fibra de vidre
PRODUCCIÓ: procedents de 
la fabricació de canonada 
de PRFV
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
250-500 kg/mes
PRESENTACIÓ: caixes

O-B-14-C00-041
M: bosses de 250 g de 
silicagel (diòxid de silici 
granular i porós), absorbent 
de la humitat
C D: gel de sílice
P: procedent de l'embalatge 
de primera matèria
Q F: 1-2/mes
Pr: paletitzat

O-B-14-C00-050
M: farina de fusta amb restes 
d'oli mineral de tall
C D: fusta i oli mineral
P: procedent de la microfil-
tració d'oli mineral
Q F: 5-10/any
Pr: a convenir 

O-B-14-C00-059
M: retalls d'escuma de com-
posició i mida diverses
C D: escuma
P: procedent de fabricació de 
matalassos
Q F: variable/- no definit -
Pr: bosses

O-B-14-C00-060
M: retalls de film d'alumini i 
polietilè nets
C D: Al i PE
P: procedents de procés 
d'envasatge de material 
sanitari
Q F: variable kg/dia
Pr: a convenir 

O-L-14-C00-002
M: cendres de caldera de 
biomassa
C D: cendres
P: procedents de la combus-
tió de rapa de raïm
Q F: 25-50 t/any
Pr: a convenir 

O-L-14-C00-005
M: cartró amb escuma per 
enquadernar tapes (230 
planxes de 750x1.050 mm, 
1.406 tires de 750x215 
mm, 4.500 peces de 
140x215 mm), qualitat 
comercial
C D: cartró amb escuma
P: resta de primera matèria 
per a la fabricació de 
llibretes
Q F: - no definit -/estoc únic
Pr: paletitzat

DEMANDES

D-B-14-C00-011
M: residus amb contingut 
en nitrogen, fosfats, potassa 
o magnesi, preferiblement 
sòlids
C D: residus
P: per substituir primeres 
matèries
Q F: - no definit -
Pr: a convenir

D-B-14-C00-012
M: cinta adhesiva fora 
d'especificació, reutilitzable. 
Restes d'estoc, tirades mal 
impreses, etc.
C D: cinta adhesiva
P: per a ús com a protector
Q F: sense límit
Pr: caixes

D-HU-14-C00-001
M: residus de materials 
compostos de plàstic i 
metalls (alumini i altres 
metalls no fèrrics), com ara 
film d'envasos alimentaris, 
CD-DVD, etc.
C D: metall i plàstic
P: per a la valorització 
material
Q F: sense límit/-no definit-
Pr: a convenir 

D-SE-14-C00-001
M: tot tipus de residus amb 
alt contingut en nitrogen, 
fòsfor i potassi.
C D: N,P,K
P: per al seu ús com a 
subproducte
Q F: sense límit/-no defini -
Pr: a convenir

OFERTES

13
FERRALLA I 
ESCÒRIA DE 
SIDERÚRGIA

O-B-13-C00-012
MATERIALS: 2.500 kg de 
ferralla d'alumini aliatge 
5754 compacta, de xapa de 
5 mm
COMPOSICIÓ DESTACABLE: 
alumini 
PRODUCCIÓ: procedent de 
tall làser
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA: 
2-5/estoc únic
PRESENTACIÓ: contenidor 
flexible 1 m³ / a convenir

O-GI-13-C00-002
M: ferralla fèrrica (planxes, 
tubs, peces senceres)
C D: ferralla fèrrica
P: procedent d'equipaments 
obsolets
Q F: 1-2/mes
Pr: contenidor

DEMANDES

D-B-13-C00-011
M: residus de Zamak, 
escòries d'injecció de cambra 
calenta, colades, peces 
defectuoses
C D: escòria
P: per al reciclatge
Q F: sense límit /- no definit -
Pr: a convenir 
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15
ENVASOS I  
EMBALATGES

OFERTES

O-B-15-C00-022
MATERIALS: contenidors de 
1.000 l
COMPOSICIÓ DESTACABLE:  
contenidors de 1.000 l
PRODUCCIÓ: procedent del 
reciclatge
QUANTITAT I FREQÜÈNCIA:  
variable 
PRESENTACIÓ: a convenir 

O-B-15-C00-041
M: palets de fusta de pi en 
bones condicions, diferents 
mides.
C D: palets de fusta
P: procedents de la recu-
peració
Q F: sense límit unitat/mes
Pr: a convenir 

O-B-15-C00-098
M: palets de fusta, totes les 
mides, reutilitzables
C D: palets
P: procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: 250-500 t/any
Pr: a convenir 

O-B-15-C00-099
M: bidons metàl·lics de 
200l, han contingut oli 
mineral
C D: bidons
P: procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: variable/-No definit-
Pr: a convenir

O-B-15-C00-110
M: big bags de 1.000 kg 
amb 4 nanses, reutilitzables; 
han contingut producte 
alimentari, només utilitzats 
un cop
C D: big bag
P: procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: 25-50 kg/mes
Pr: big bag 1m3 

O-B-15-C00-111
M: cubells de polipropilè 
blanc, sense tapa. Han con-
tingut pigments acrílics.
C D: PP
P: Procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: 100-250 unitat/mes
Pr: a convenir

O-B-15-C00-112
M: gàbies de fusta de 1m3 
amb porta extraïble, reuti-
litzables
C D: gàbia de fusta
P: procedents 
d'emmagatzematge 
d'ampolles
Q F: 500-1000 kg/esporà-
dica
Pr: a convenir

O-B-15-C00-113
M: bidons d'acer de 25l 
amb tapa fixa, han contingut 
dissolvents
C D: bidons
P: procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: 25-50 unitat/any
Pr: a doll / a convenir

O-B-15-C00-114
M: palets de fusta, reutilit-
zables
C D: palet
P: procedents de recepció de 
primera matèria 
Q F: 500-1000 unitat/estoc 
únic
Pr: a convenir 

O-B-15-C00-115
M: cubetes de polipropilè de 
35 l de capacitat, en bon es-
tat. Han contingut productes 
farmacèutics
C D: cubetes
P: procedents de procés 
de dispensació de primera 
matèria
Q F: variable/esporàdica
Pr: a convenir

O-B-15-C00-116
M: caixes de poliestirè ex-
pandit en bon estat i netes, 
diverses mides
C D: EPS
P: procedents del transport 
de producte farmacèutic
Q F: variable/- no definit -
Pr: a convenir 

O-B-15-C00-118
M: big bags de 1000kg, 4 
nanses. Reutilitzables (uti-
litzats 1 sola vegada), han 
contingut primera matèria 
alimentària
C D: big bag
P: procedent de recepció de 
primera matèria
Q F: 25-50 unitat/mes

Pr: big bag 1m3 / a càrrec de 
l'interessat

O-B-15-C00-119
M:  bosses d'envasatge al 
buit PA/PE de 160 micres, 
mides 350x400 i 350x250; 
2.700 unitats de cadascuna, 
sense marcatge
C D: bosses de buit
P: procedents d'excedent de 
primera matèria per canvi de 
producció 
Q F: variable/estoc únic
Pr: caixes / a convenir

O-B-15-C00-120
M: caixes de fred de po-
rexpan amb tapa i cambra 
d'aire, netes i en perfecte 
estat; mida 100x100 cm, 
parets de 15-20 cm de gruix
C D: EPS
P: procedents de recepció 
de primera matèria envasada 
conservada en gel
Q F: 100-250/mes
Pr: a doll

O-B-15-C00-121
M: caixes de fred de po-
rexpan amb tapa i cambra 
d'aire, netes i en perfecte 
estat; mida: 150x150 cm, 
parets de 15-20 cm de gruix
C D: EPS
P: procedents de recepció 
de primera matèria envasada 
conservada en gel
Q F: 10-25/mes
Pr: a doll 

O-B-15-C00-122
M: bidons de paper Kraft 
amb cèrcol metàl·lic superior 
i tapa de plàstic. Nets per 
dins i per fora, en bon estat, 
reutilitzables. Diverses 
mides: 100-120 litres.
C D: bidons
P: procedents de recepció de 
matèria primera
Q F: 100-250 unitat/mes
Pr: paletitzat 

O-B-15-C00-124
M: 5.000 caixes de cartró 
de 60 x 50 x 44,5 cm, 
amb 10.000 separadors de 
cartró. En bon estat i netes, 
reutilitzables.
C D: caixes
P: procedents de recepció de 
primera matèria

Q F: variable unitat/estoc 
únic
Pr: paletitzat 

O-GI-15-C00-001
M: palets reciclats de fibra 
de fusta
C D: palets
P: recuperació de fusta
QF: 25-50 unitat/-no definit-
Pr: a convenir

O-T-15-C00-067
M: big bags 1000 kg amb 
nanses, nets, en bon estat, 
reutilitzables. Han contingut 
PS.
C D: big bag
P: procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: 1000-2000 unitat/mes
Pr: a convenir 

O-T-15-C00-068
M: palets de fusta, diverses 
mides
C D: palets
P: procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: 100-250 unitat/mes
Pr: a doll / a càrrec de 
l'interessat

O-T-15-C00-069
M: bobines de fusta de 
diverses mides (75-150 cm 
diàmetre),sense restes de 
material, reutilitzables
C D: fusta
P: procedents de manipula-
ció de cable
Q F: 50-100 unitat/esporà-
dica
Pr: a convenir 

DEMANDES

D-B-15-C00-003
M: bidons metàl·lics amb 
capacitat de 200 litres
C D: bidons metàl·lics
P: per al reciclatge
Q F: variable unitat
Pr: a convenir

D-B-15-C00-005
M: contenidors de 1.000 l
C D: contenidors de 1.000 l
P: per al reciclatge
Q F: sense límit 
Pr: a convenir

D-B-15-C00-010
M: palets de fusta usats tots 
tipus i mides
C D: palets
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a convenir 

D-B-15-C00-016
M: palets de plàstic, no 
importa estat
C D: palets
P: procedents de recepció de 
primera matèria
Q F: -no definit-
Pr: a convenir

D-B-15-C00-021
M: palets de fusta de tota 
mena
C D: palets
P: per al reciclatge
Q F: sense límit
Pr: a doll

D-B-15-C00-024
M: palets de fusta mides 
estàndard i especials
C D: palet
P: per al reciclatge
Q F: 500-1000 
unitat/setmana

D-B-15-C00-025
M: palets i embalatges de 
fusta no tractada de proce-
dència diversa
C D: fusta
P: per a la recuperació 
Q F: variable
Pr: a convenir

D-HU-15-C00-001
M: residus de materials com-
postos de plàstic i metalls 
(alumini i altres metalls no 
fèrrics), com ara retalls i de-
fectuosos de film d'envasos
C D: metall i plàstic
P: per a la valorització 
material
Q F: sense límit
Pr: a convenir

D-LO-15-C00-002
M: big-bags d'un sol ús que 
no hagin contingut substàn-
cies perilloses
C D: big bags
P: per a la reutilització
Q F: 1000-2000 kg/dia
Pr: paletitzat
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